تصدير

تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية:
المساهمة في تحقيق التقدم الشامل من خالل العلوم
والتكنولوجيا النووية

السيد يوكيا أمانو ،المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

إن

زراعة أصناف جديدة من املحاصيل ،والحد من تآكل
الرتبة ،ومساعدة البلدان اإلفريقية يف تصديها ملرض
فريوس اإليبوال هي فقط بعض من املجاالت التي تساعد فيها
الوكالة الدول األعضاء عىل االستفادة من التكنولوجيا النووية.
وبالنسبة إىل الوكالة ،فإن املساعدة التي تقدمها إىل البلدان
يف مجال االستخدام اآلمن واملأمون للتقنيات النووية من أجل
تحقيق التنمية ال تقل أهمية عن العمل الذي تضطلع به
يف مجال عدم االنتشار .وميثل هذا األمر أهم يشء نقوم به
بالنسبة إىل عديد من البلدان النامية.
ولقد لخص الهدف من واليتنا يف السابق من خالل عبارة
تسخري الذرة من أجل السالم .أما اليوم ،فإين أرى أن
الهدف من واليتنا قد يفهم عىل نحو أفضل من خالل عبارة
تسخري الذرة من أجل السالم والتنمية.
معلم رئيسيًا بالنسبة إىل التنمية عىل الصعيد
ويعد هذا العام اً
العاملي إذ إن املجتمع الدويل يقوم بتقييم ما تم إحرازه من
تقدم يف سبيل تحقيق أهداف اإلمنائية لأللفية واستكامل
أهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام  .2015ولقد دعا قادة
العامل إىل وضع جدول أعامل ملا بعد عام  2015يتسم بالطموح،
ويقدم خطة طويلة األجل لتحسني حياة الناس ،ويصون كوكب
األرض لألجيال املقبلة.

فالعلم والتكنولوجيا عامالن حاسامن لتحقيق التنمية .ومن
الواجب االعرتاف بأهمية ما يؤديانه من دور متكيني فيام
يخص خطة التنمية ملا بعد عام  .2015وعىل العلوم النووية
وبخاصة التكنولوجيا النووية تقديم مساهمة هائلة يف هذا
املجال .كام أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤدي دو ًرا فري ًدا
من نوعه يف إتاحة العلوم والتكنولوجيا النووية لتحسني حياة
الناس يف كل مكان .وإين أعمل جاهدا عىل تحسني مستويات
االعرتاف بالدور الهام الذي تضطلع به الوكالة يف هذا املجال.
كام أنني أعترب االلتقاء بأشخاص تغريت حياتهم نحو األفضل
نتيجة ملا نقوم به من عمل أحد جوانب عميل األكرث مدعاة

لالمتنان ،باعتباري املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونحن نبني يف هذا الكتيب ما للعمل الذي تضطلع به الوكالة
الدولية للطاقة الذرية من أثر من خالل  16مثالاً تغطي طائفة
واسعة من أنشطتنا.
وسوف تقرؤون عن املُزارع يف موريشيوس الذي أصبح بإمكانه
اآلن زراعة محاصيل نقدية عالية الجودة ،وعن راعي املاشية
السنغايل الذي أصبحت أبقاره يف صحة أفضل أكرث من أي وقت
مىض ،وعن مسؤول الصحة الغواتياميل الذي أصبح بإمكانه
اآلن تشخيص سوء التغذية ووصف العالج لألطفال يف سن
مبكرة ،وعن القس الروماين الذي أنقذ حامل أيقونات كنيسته
الجميل مام كان سيلحقه من أرضار جراء الحرشات .ولقد
تحقق كل ذلك من خالل تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية
عىل املشاكل اليومية.
كام أن الوكالة تقوم أيضً ا بدعم األنشطة املتعلقة بربامج
القوى النووية .ونحن نقدم الدعم للدول األعضاء التي تنظر
يف إمكانية إضافة القوى النووية إىل مزيج الطاقة لديها حتى
يتسنى لها استخدامها عىل نحو فعال وآمن ومأمون .ويتجىل
عملنا يف هذا املجال من خالل القصص عن التعدين املستدام
لليورانيوم يف تنزانيا ،تطوير بنى أساسية للقوى النووية يف
تركيا ،الخزن املأمون للنفايات املشعة يف املغرب ،وزيادة األمن
النووي من خالل تحويل مفاعل بحوث يف كازاخستان.

“لقد لخص الهدف من
واليتنا في السابق من خالل
عبارة تسخير الذرة من أجل
السالم .أما اليوم ،فإني أرى
أن الهدف من واليتنا قد
يفهم على نحو أفضل من
خالل عبارة تسخير الذرة من
أجل السالم والتنمية”.
— السيد يوكيا أمانو،
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ومازال عدد األعضاء بالوكالة يف ازدياد ،كام أن الطلب عىل
خدماتنا يف جميع مجاالت العلوم والتطبيقات النووية يتزايد
بشكل مطرد .ولقد مثلت مبادرة الوكالة الخاصة باالستخدامات
السلمية آلية فعـّالة يف توفري موارد مالية إضافية للوكالة لتلبية
هذا الطلب املتزايد .وآمل أن نكون قادرين عىل مواصلة هذه
املبادرة القيمة يف املستقبل.
وإنني عىل ثقة أن هذا الكتيب سوف يقدم لكم معلومات
قيمة عن العمل املميز ج ًدا الذي تضطلع به هذه املنظمة
الفريدة من نوعها.
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